Serie: 'Gedachten over medewerkerzelfstandigheid'
algemene inleiding
voorwoord
Mijn grootste hobby is wel het fotograferen van insecten: bijen en hommels, zweefvliegen, libellen
en juffers, kevers, wespen en mieren, vliegen en muggen, wantsen en cicaden...
Daar waar ze door de meeste mensen alleen maar als lastig of eng ervaren worden, zie ik een wereld
vol kleine wonderen.
Bovendien zijn ze erg nuttig en bijzonder belangrijk voor ons mensen. Zo wordt het grootste deel van
de gewassen die wij eten, door insecten bestoven. Gebeurt dit niet meer, dan heeft dit grote
gevolgen voor onze voedselvoorraden. Insecten ruimen ook veel organisch (plantaardig en dierlijk)
materiaal op in onze omgeving, wat anders openlijk zou liggen rotten en een voedingsbodem voor
ziektes zou vormen. Insecten die in de grond leven, dragen voor een groot deel bij aan de
vruchtbaarheid van die bodem. Daarnaast zijn insecten ook weer een belangrijke voedingsbron voor
bijvoorbeeld veel vogelsoorten. Deze worden door het verdwijnen van insecten ook met uitsterven
bedreigd. En zo kunnen we nog even doorgaan.
Het tempo waarin insecten aan het verdwijnen zijn, kun je gerust alarmerend noemen.
Elke serie op mijn blog wordt opgeluisterd met foto's van insecten, om de aandacht op hen te
vestigen. Ik wil een oproep doen, om jouw eigen omgeving (meer) insectenvriendelijk in te richten. Je
kunt in tal van publicaties allerlei voorbeelden vinden hoe dat te doen.
Aangezien de 'Gedachten over medewerkerzelfstandigheid' uit meerdere delen bestaat, zal elk deel
een eigen insectensoort hebben.
Voor deze algemene inleiding en het eerste deel heb ik voor de Dagvlinder gekozen. De foto op de
titelpagina is van de Dagpauwoog. De Dagpauwoog is een van de eerste vlinders, die in het voorjaar
weer tevoorschijn komt. Elk jaar overwinteren er wel een paar in mijn huis. Deze vlinder is
gemakkelijk te herkennen. Er is namelijk geen andere met vier van zulke duidelijke oogvlekken op de
vleugels. Het is een algemeen voorkomende vlinder. Dit heeft ook te maken met de plant, waar het
diertje de voorkeur aan geeft: de brandnetel. Bij mij in de tuin genieten ze ook van de vlinderstruiken
en andere nectarrijke bloemen.

Maar nu back to business: medewerkerzelfstandigheid.
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inleiding
We kunnen er niet meer om heen dat we leven in een tijd, waarin veranderingen elkaar steeds
sneller op volgen. Door allerlei technologische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen neemt de
complexiteit binnen organisaties toe. We zijn ons er al langere tijd van bewust, dat organisatiestructuren hierdoor ook moeten veranderen. Oude structuren helpen ons niet langer pas te houden
met de veranderende omgeving.
Flexibel, agile en lean zijn uitgangspunten voor nieuwe structuren. Gebruikmaking van de nieuwste
technologieën zorgt dat je bijblijft in de markt. De valkuil voor organisaties is, dat ze vinden dat ze
hier iets mee moeten, omdat hun omgeving het belangrijk vindt dat ze dit doen. Daarmee wordt het
een doel in plaats van een middel. Daarnaast wordt nog te vaak eerder het oor te luister gelegd bij
externe experts, dan bij de eigen medewerkers. Verandertrajecten beperken zich vaak tot de
organisatiestructuur, in de verwachting dat medewerkers vanzelf mee veranderen.
Veel verandertrajecten kennen helaas een teleurstellend einde.
Flexibel kunnen reageren op veranderende omstandigheden draait in de kern niet om het toepassen
van technologie of bepaalde methoden en methodieken. Het succes zit in de flexibiliteit en
daadkracht van de medewerkers. En dan komt het erop neer hoe volwassen zij zijn in de uitvoering
van hun werk. Bezitten zij de juiste professionele eigenschappen? Hebben we als organisatie de
juiste omgeving gecreëerd, waarin medewerkers zich op die manier kunnen ontplooien? Bieden we
ze de mogelijkheid? Stimuleren en faciliteren we dat op de juiste manier? Hebben we ervoor gezorgd
dat medewerkers op het professionele niveau zitten, wat nodig is de verandering te verankeren?
Wat ik de laatste jaren zie, is dat organisaties meteen inzetten op het hoogste professionele niveau
van medewerkers: zelfsturing. En dat zonder eerst goed te hebben gekeken, of medewerkers dit
niveau al aankunnen. Het zijn situaties, waarin hoger management besluit dat teams in korte tijd
omgetoverd worden naar zelfsturend. Ik gebruik met opzet de term 'omgetoverd', omdat het lijkt of
dit management in sprookjes gelooft. Zelfsturing is onderdeel van een weloverwogen en zorgvuldig
ingevoerde organisatiestructuur en -cultuur. Niet alleen het veranderen van de werkwijze van een
team, of een snelle manier om kosten te besparen.
medewerkerzelfstandigheid
Dat het belangrijk is om meer autonomie bij medewerkers te leggen, zodat veranderingen snel(ler)
kunnen worden doorgevoerd, lijkt een logische ontwikkeling. Traditionele verandertrajecten kosten
teveel tijd, waardoor bij afronding het resultaat al weer achterhaald kan zijn.
Dit betekent wel, dat je als organisatie moet nadenken over de mate van zelfstandigheid, die
noodzakelijk en wenselijk is. Is het belangrijk, dat je streeft naar het hoogste niveau van
zelfstandigheid en komt tot zelfsturende teams? Of kan het ook anders? En wanneer je een beslissing
hebt genomen over het wenselijke zelfstandigheidsniveau, zul je moeten nadenken wat dat voor de
organisatie betekent. Moeten er wijzigingen komen in de organisatiestructuur? Wat betekent het
voor de organisatiecultuur? Wat betekent het voor de mensen binnen de organisatie?
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groeimodel
Mijn gedachten hierover en de visie die daaruit is voortgekomen, heeft geleid tot een Groeimodel
Medewerkerzelfstandigheid. Dit model onderkent vier niveaus van zelfstandigheid. Het is gebaseerd
op een groeiende medewerkerverantwoordelijkheid in combinatie met afnemende
managementbemoeienis. In deel I binnen deze Gedachten-serie, leg ik verder uit hoe het Groeimodel
in elkaar steekt.
wisselwerking
De ontwikkeling van een medewerker naar een hoger niveau gaat niet vanzelf. Het vraagt inzet en de
bereidheid tot verandering van zowel de medewerker als de organisatie. Het is het resultaat van een
wisselwerking, waar beide partijen beter van worden.
In de delen II, III, IV en V ga ik in op vier belangrijke thema's binnen die wisselwerking in relatie tot
groei naar meer zelfstandigheid:
 eigenaarschap nemen
 resultaatgerichtheid
 samenwerking
 communicatie

de bal is aan jou
Hoe flexibel is jouw organisatie? Kunnen jullie de veranderingen bijbenen?
Wordt er binnen jouw organisatie in dit kader al nagedacht over het
gewenste zelfstandigheidsniveau is? Waarop zijn keuzes met betrekking tot
dit onderwerp genomen? Op welke manieren wordt daar vorm aan
gegeven? Wat zijn daarin de succes en wat de valkuilen?
Het kan natuurlijk ook zijn, dat dit binnen jouw organisatie geen aandacht heeft. Hoe kijk je er zelf
tegenaan? Krijg je de ruimte erover het gesprek te starten?
Wat de situatie ook is binnen jouw organisatie, ik hoop dat ik met mijn gedachten jou kan
ondersteunen of prikkelen (verder) na te denken over en vorm te geven aan
medewerkerzelfstandigheid. Ik ben ervan overtuigd, dat inzetten op een grotere zelfstandigheid van
medewerkers de slagkracht van de organisatie verhoogt.
Zoals in elke inleiding van een serie afleveringen, wil ik ook hier benadrukken, dat het om mijn
gedachten over het onderwerp gaat. Het is zeker niet dé waarheid, of zelfs mijn waarheid. Het is hoe
ik er op dit moment tegenaan kijk. Daarom ben ik benieuwd naar jouw gedachten. Schroom dan ook
niet te reageren. We kunnen elkaar hierin aanscherpen en de mogelijkheid bieden tot verdere groei.

[geef jouw feedback via proqlantblog@gmail.com]
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